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Chatten met de schepen 
 
Voor de tweede keer was er in Wijk van de Maand Sluizeken-Tolhuis-Ham een skypegesprek tussen 
kinderen van de wijk en schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. Deze keer 
vond het chatten met de schepen plaats op het speelplein Tolhuis. 
 
Het was leuk om te zien dat de kinderen schepen Elke Decruynaere daadwerkelijk kennen als 
schepen van Jeugd, iemand die de burgemeester helpt. Velen onder hen vertelden dat ze heel graag 
in de buurt wonen en dat ze bijna dagelijks in Tolhuis spelen. Toch hadden ze enkele vragen of 
bedenkingen. 
 
Zo vragen ze meer sportfaciliteiten om verschillende sporten te kunnen beoefenen. De eerste sport 
is volleybal. Schepen Decruynaere zal aan schepen Tapmaz vragen of er een net om te volleyballen 
kan komen. Daarnaast is er ook vraag naar een basketveld en een voetbalveld voor de kleine 
kinderen, want als de grote er zijn, mogen de kleine kinderen niet voetballen. 
 
 
De kinderen vinden De Triangel een leuke school, maar het groot voetbalplein mag daar niet 
verdwijnen omdat ze er veel met vrienden en vriendinnen spelen. 
 
Velen onder hen hebben tekeningen gemaakt 
van een dierenboerderij in het Tolhuispark. 
Schepen Decruynaere verwijst naar de 
Campagne, een plek in Drongen waar speciaal 
bezoeken voor klassen worden georganiseerd. 
Dit is gratis voor kinderen, dus kunnen ze vragen 
aan hun juf of vzw Jong om daar eens naartoe te 
gaan. Schepen Decruynaere zal nagaan of er 
misschien kippen of konijnen in de buurt 
kunnen komen die de kinderen zelf kunnen 
verzorgen, bijvoorbeeld in de Tuin van Kina, 
naast het speelplein Tolhuis. Het is namelijk 
belangrijk dat de dieren goed verzorgd worden 
en dat niemand er kattenkwaad mee uithaalt. De dieren moeten goed in de gaten gehouden 
worden door mensen in de buurt. De schepen verwijst hierbij naar het spijtige voorval van de 
schapen aan de Coupure die door studenten in het water werden geduwd. Daarom zou het beter 
zijn dieren in de Tuin van Kina te voorzien waar ze beter zouden beschermd zijn dan in het 
Tolhuispark. 
 
 
 
 



 

 
Jongens kaarten aan dat het kinderspeeltuintje op het speelplein Tolhuis kapot is. Het hout aan de 
bovenkant van de ‘klimboot’ is inderdaad  verdwenen. We zullen nagaan bij de groendienst 
wanneer dit gemaakt wordt. 
 
Meisjes vragen een fontein. Schepen Decruynaere verwijst naar de Tuin van Kina waar een soort 
molen met water is om mee te spelen. Op het speelplein Tolhuis kan er geen waterfontein komen 
omdat dit heel veel geld kost, ook in onderhoud. Daarom komen er geen nieuwe fonteinen meer bij. 
Het voorstel van de meisjes om de fontein zelf te betalen, zal dus niet helpen. Daarnaast vragen ze 
ook een drinkkraantje, ze mogen van de meneer van de Tolhuisarena namelijk niet van de kraantjes 
drinken. De schepen zal dit nagaan. De vraag naar een zwembad zal niet lukken. Het Van Eyck is wel 
dichtbij en het zwembad Rozebroeken is ook heel erg leuk! 
 
Een jongen uit de Zeilstraat (Muide) kaart de problemen in het parkje aan de Spadestraat aan: daar 
is vaak hondenpoep, sigarettenpeuken en afval te vinden. Schepen Decruynaere verwijst naar alle 
inspanningen die de Stad doet om de wijken proper te houden. Het is daarbij ook zeer belangrijk dat 
de mensen zelf hun afval in de vuilbak gooien en de baasjes met honden de hondentoiletten 
gebruiken.  
 
Pesten is een pest:  een jongen laat weten dat hij het niet zo leuk vindt dat er af en toe gepest 
wordt. Als dit gebeurt, zeggen de kinderen dit aan hun mama en papa. De schepen zegt dat het 
inderdaad belangrijk is dat ze dit aan hun ouders, de school, vzw Jong en de pesters zelf zeggen dat 
ze dit niet leuk vinden. Het stadsbestuur vindt dit ook heel belangrijk en daarom is er bijvoorbeeld 
een ‘muur tegen pesten’ met boodschappen van kinderen.     
 
Tenslotte brengt een jongen aan dat op zijn vraag het Zondernaampark vernieuwd is, dus daar is hij 
zeer gelukkig mee. Hij vraagt enkel nog om het hek aan het voetbalveldje van het Zondernaampark 
weg te nemen omdat het de bal kapot maakt. Zonder hek vliegt de bal echter op straat, wat 
gevaarlijk is voor de spelende kinderen. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wenst u een gedrukt exemplaar van dit verslag, contacteer dan uw wijkregisseur Wendy De 

Man, wendy.deman@gent.be, 09/266 82 46. 

Sfeerbeelden en korte filmpjes van de burgemeester en schepenen vindt u op de blog 

www.gent.be/sluizeken-tolhuis-ham. Heeft u zelf een creatief idee voor de wijken, plaats 

het dan op onze digitale ideeënkaart op de blog. 
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